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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Edital de Convocação para Registro de Chapas
O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo comunica que, nos dias 21 e
22 de novembro de 2017, será realizada eleição para renovação de 2/3 (dois terços) de seu
Plenário, abrindo-se o prazo de 10 (dez) dias, durante o período de 07/08/2017 a 16/08/2017,
para registro de chapas, que deverão ser constituídas de 24 membros efetivos, contadores
e/ou técnicos em contabilidade, e 24 membros suplentes respectivos, com mandato de 4
(quatro) anos, com início em 1º de janeiro de 2018 e término em 31 de dezembro de 2021,
de acordo com o disposto nas instruções aprovadas pela Resolução CFC n.º 1.520/2017 e
pelo Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade. Observação: Em se tratando de
eleição para renovação de 2/3 (dois terços) do Plenário, a chapa deverá conter, no mínimo,
um técnico em contabilidade e seu respectivo suplente, conforme exigência do parágrafo
único do Art. 13 da Resolução CFC n.º 1520/2017. São Paulo, 24 de julho de 2017. Contador
Marcelo Roberto Monello - Coordenador da Comissão Eleitoral

Emurgi - Emergências e Urgências
em Geriatria e Infectologia Ltda.

CNPJ nº 22.812.551/0001-92
Edital de Convocação de Assembleia Geral

Extraordinária (AGE) de Quotistas
Ficam convocados todos os sócios da sociedade empresária Emurgi -
Emergências e Urgências em Geriatria e Infectologia Ltda, CNPJ nº
22.812.551/0001-92, para Assembleia Geral Extraordinária a ocorrer na
Data: 03 de AGOSTO de 2017 (quinta-feira), HORA: 19h30min em 1ª con-
vocação, com a presença de titulares de no mínimo três quartos do capital
social e as 20h, em 2ª e última convocação, com qualquer número, Local:
Anfiteatro do Condomínio Vila Lobos Office Park, situado na Avenida Quei-
roz Filho, nº 1700, em São Paulo, SP, com a seguinte Ordem do Dia: 1)
Deliberar sobre as Contas da Administração no período de 01 de janeiro
a 30 de junho de 2017, incluindo, mas a eles não se limitando: Balanço
Patrimonial - 1º semestre/2017, Demonstração do Resultado do Exercício
(DRE) - 1º semestre/2017, Livro Diário e Razões Contábeis, Extratos de
Contas, Estado da Caixa e da Carteira, Demais Livros Sociais e Relatórios
Financeiros do 1º semestre/2017; 2) Ratificar a Distribuição Antecipada
de Lucros do período, nos termos do Contrato Social e do Acordo de Quo-
tistas; 3) Tomar ciência das Certidões Negativas de Débitos tributários
federais, estaduais e municipais da sociedade; 4) Deliberar sobre o ingres-
so de sócios, a saída de sócios e o direito de preferência; 5) Deliberar
sobre o Calendário de Assembleias Extraordinárias da Sociedade a ser
apresentado pela Administração; 6) Deliberar/Ratificar sobre Termo de
Adesão ao Acordo de Quotistas pelos novos sócios; 7) Outros assuntos.
São Paulo, SP, 20 de julho de 2017. Sócios-Administradores: Ivan Silva
Marinho, CRM-SP nº 48.389, José Ribamar Carvalho Branco Filho, CRM-
-SP nº 61.663 e Aline Thomaz Soares, CRM-SP nº 126.796.

SUPERBID.NET - (11) 4950-9400

LEILÃO

Focus, Ka, Subaru,
Fiesta, Ranger, Ecosport

27 / Julho - 11h

CARROS SEMINOVOS

rtt

27 / Julh

Aviso de Edital - Cotação Prévia de Preços - Processo Administrativo nº 035/2017 - Tomadora dos
Serviços: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES - CNPJ 05.232.628/0001-36.
Objeto: O presente processo de aquisição tem por objeto a contratação de empresa, sob o regime de empreitada por
preço global, para prestação de serviços e disponibilização de equipamentos de áudio visual, filmagem, iluminação
e informática, para as etapas do Congresso Brasileiro de Clubes referente ao Projeto Plurianual 2016-2020. O
Congresso a ser realizado no 2º semestre deste ano, ocorrerá no período de 02 a 05 de novembro de 2017, no Hotel
Windsor Oceânico na cidade do Rio de Janeiro/RJ e no 1º semestre de 2018 no período de 28 de abril a 01 de maio
de 2018, no Hotel Royal Palm Plaza, na cidade de Campinas/SP. As demais etapas ocorrerão entre 2018 a 2020,
sendo realizados 02 eventos por ano, respectivamente no 1º e 2º semestre de cada ano, em locais e datas a definir.
Para cada etapa será necessário o uso dos equipamentos listados no edital. Fundamento legal: Regulamento de
Contratações de bens e serviços da FENACLUBES. Tipo de julgamento: Menor Preço Global. Data limite para
recebimento do envelope: 14/08/2017. Local para recebimento do envelope: Rua Açaí, 566 - Bairro das
Palmeiras, Campinas - São Paulo - CEP 13092-587. Edital: O edital poderá ser acessado pelo site da FENACLUBES
- http://www.fenaclubes.com.br/informe-se/contratacoes/edital/. Qualquer duvida ou esclarecimento no momento
da elaboração da proposta, deverá ser solicitado por escrito através do e-mail: contratacoes@fenaclubes.com.br.
Campinas, 24 de julho de 2017. Arialdo Boscolo - Presidente da FENACLUBES

TALITA FERNANDES
ANGELA BOLDRINI
DE BRASÍLIA

OCongressodevevotarem
agosto umprojeto esvaziado
de reforma política, com fo-
conacriaçãodemaisumfun-
dopúblicode financiamento
dos candidatos.
Osparlamentaresestudam

retomaromodelodedoações
empresariais,proibidodesde
2015 pelo STF (Supremo Tri-
bunalFederal), apesardoes-
cândalo da Lava Jato, que
atingiu em cheio empresas
doadoras de campanhas.
Apesar do grande volume

depropostasdebatidasnaCâ-
mara e no Senado —que in-
cluem até a volta do parla-
mentarismo— o resultado fi-
nal tende a ser esquálido.
Acomissãoda reformapo-

lítica foi criada emmarço na
Câmara, mas o projeto tra-
mita com lentidão. O assun-
to ficou em segundo plano
emmeio à crise política.
Oparecerdo relatorVicen-

te Cândido (PT-SP) foi con-
cluídohámaisde trêsmeses,
mas ainda não passou por
votação nemmesmonopró-
prio colegiado.
O debate não poderá se

alongar. Congressistas têm
até o fim de setembro para
aprovarasregrasdaseleições
de outubrode 2018—aCons-
tituiçãodeterminaquesóva-
lemmedidas aprovadas com
pelo menos um ano de ante-
cedência do pleito.

Deputados e senadores já
admitem que o debate deve
ficar restritoaquatropontos.
Além do financiamento,

deve ser analisadamudança
doatualmodelodas eleições
de deputados e vereadores
paraochamado“distritão”—
pelo qual são eleitos os mais
votados. Hoje, o eleitor esco-
lheumcandidatoou legenda
eascadeirassãopreenchidas
de acordo com a votação to-
tal do partido ou coligação.
Noatualmodelo,ocidadão

que votou em uma sigla aju-
daaeleger candidatosdeou-
tra, eventualmente coligada
e que não necessariamente
segueamesmalinhapolítica.
Isso não ocorre no “distri-

tão”, rejeitado pelo Congres-
so em 2015.
Deverão avançar, ainda,

discussõessobreofimdasco-
ligaçõeseaaprovaçãodeuma
cláusula de barreira —ou de-
sempenho—paraevitarapro-
liferaçãodepartidosnanicos.
Por essa regra, para ter aces-
so a recursos públicos, uma

Ainda emdiscussão na
Câmara, projeto quer
criar fundo eleitoral
comdinheiro público e
barrar partidos nanicos

Parlamentares têmaté setembro para alterar as regras eleitorais para 2018

Congressodeveaprovar
reformapolítica esvaziada

siglaprecisaatingirpercentu-
al mínimo de votos no país.

FUNDO
PartedacúpuladoLegisla-

tivoapoiaavoltado financia-
mentodeempresas.Apropos-
ta chegou a ser discutida por
um grupo restrito de deputa-
dos e senadores no fim de ju-
nho, após almoço oferecido
pelo presidente do Senado,
Eunício Oliveira (PMDB-CE).
Atualmente, o financia-

mento ocorre por meio do
fundopartidário,queem2017

destinará R$ 820 milhões às
legendas. No período eleito-
ral, somam-seaessa fonteas
doações de pessoas físicas,
restritas a 10%da receita de-
clarada do ano anterior às
eleições, além do autofinan-
ciamento de candidatos.
Apesardadiscussão sobre

avoltado financiamentopri-
vado,orelatordareformapo-
lítica na Câmara afirma não
ver “clima jurídico”. “O Su-
premo foi muito taxativo [ao
proibir o modelo], e não tem
climaempresarial.Osetores-
tá fortemente atingido pela
Lava Jato. Quem vai doar?”,-
diz Cândido.
A proposta mais forte é a

criaçãodeumfundoeleitoral
com dinheiro público. O tex-
to da reforma estabelece R$
3,5bilhõesparaesse fim,me-
tadede todososgastosdecla-
radosporcandidatosem2014.
Há pressão para que esse va-
lor suba para R$ 6 bilhões.
Além dos temas prioritári-

os,deputadosesenadorespo-
demaprovaraantecipaçãoda
possibilidade de mudar de
partido sem risco de perder o
mandato por infidelidade.
Cândido incluiu também

proposta que pretende evitar
aprisãode candidatos até oi-
tomeses antes da eleição.

Alex Ferreira/Câmara dos Deputados

O deputado Vicente Cândido, relator da reforma política

CONTAGEM REGRESSIVA
Com a proximidade do prazo para alterar as regras
para 2018, Congresso deve votar reforma política

O QUE TEMMAIS CHANCE DE PASSAR

COMO É HOJE PROPOSTA

Empresas são
impedidas de

financiar candida-
tos. Recursos vêm
de pessoas físicas,

do bolso dos
candidatos e dos
cofres públicos

Ampliação do fi-
nanciamento públi-
co, com criação de
fundo eleitoral de
cerca de R$ 3,5 bi
(há quem defenda
que ele chegue a
R$ 6 bi)

FINANCIAMENTO
DAS

CAMPANHAS

Eleitor vota em
candidatos isolados
ou na legenda, que
podem se coligar.
As cadeiras são
distribuídas com
base na votação
total de partido

ou coligação

Implantação do
distritão, em que
são eleitos osmais
votados. Acaba a
possibilidade de
coligação entre
os partidos

MODELO DE
ELEIÇÃO DE
DEPUTADOS

Já há restrições
para o funciona-

mento de partidos
que têm baixo
desempenho

eleitoral

Mais restrições. Só
terão acesso a
recursos públicos
e tempo de TV
siglas que tiverem,
nas eleições para
deputados, ao
menos 2%dos
votos válidos em
14 Estados

NANICOS

Emmarço de
2018, deputados
poderão trocar
livremente de

siglas sem risco de
perder o mandato
por infidelidade

partidária

Partidos como o
DEM e o PMDB
defendem antecipar
“janela” do troca-
troca, além de
alterar as regras de
financiamento
público dos partidos

TROCA-TROCA

priscila.moraes
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